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Dąbrowski, PO-PiS czy komisarz?

Komitet Jarosława Dąbrow-
skiego ma w nowej radzie dzie-
więć mandatów, Platforma Oby-
watelska oraz Prawo i Sprawiedli-
wość po siedmiu radnych, Be-
mowska Wspólnota Samorządo-
wa dwóch. Oficjalnie ani PO ani
PiS nie chcą powrotu Dąbrow-
skiego, więc sporo mówiło się na-
wet o możliwej koalicji PO-PiS.
Czy układ dwóch zwalczających
się partii jest możliwy w stolicy
na rok przed wyborami parla-
mentarnymi? Czy w ogóle prze-
trwa dłużej niż pół roku? To
pytanie zadaje sobie wiele osób
interesujących się warszawską
polityką.

Krótka sesja
Zgodnie ze zwyczajem obrady

do momentu wyboru nowego

przewodniczącego, prowadzi naj-
starszy radny. Była to Wiesława
Szubert-Figarska z ugrupowania
Dąbrowskiego. Zaraz po zaprzy-
siężeniu radnych ogłosiła... prze-
rwę do 17 grudnia.

– Ponieważ mamy wielu no-
wych radnych, potrzeba czasu
na ukonstytuowanie się klubów
radnych i rozeznanie się w sytu-
acji – stwierdziła. Po tych słowach
Dąbrowski i jego drużyna szybko
opuścili salę, pozostawiając resztę
radnych oraz publiczność w stanie
kompletnej dezorientacji.

PiS, którego kilku radnych dwie
godziny przed sesją ustalało tak-
tykę w restauracji na terenie
urzędu dzielnicy, próbował wal-
czyć. Radny Marcin Wierzchow-
ski zgłosił wniosek, by kontynu-
ować obrady. Pełnomocnik prezy-

dent miasta Marcin Wojdat zwró-
cił się do radcy prawnego, by pod-
powiedział, co robić. Ten oznaj-
mił, że przewodnicząca miała pra-
wo wydać taką decyzję.

Dlaczego przerwali obrady?
– Potrzebujemy więcej czasu

na rozmowy w sprawie zawiąza-

nia większości, która wybierze
prezydium i zarząd. Na Bemo-
wie sytuacja jest politycznie
o wiele bardziej skomplikowana,
niż w wielu innych dzielnicach.
Ewentualna koalicja PO-PiS jest
absurdalna i szkodliwa dla Be-
mowa. Nie chcemy takiej koalicji
także dlatego, że byłoby to wy-
paczenie wyniku wyborów, bo
w końcu to myśmy je wygrali.
Dalej będziemy prowadzili roz-
mowy – mówi Krzysztof Zy-

grzak, były wiceburmistrz dziel-
nicy.

Jakie scenariusze?
Wiele wskazuje na to, że żadne

dwa z trzech największych ugru-
powań na Bemowie nie porozu-
miały się i możliwe są wszystkie
warianty przyszłych wydarzeń,
włącznie z tzw. komisarzem
w dzielnicy, jeśli radzie nie uda
się wybrać burmistrza.

mac, oko

� Radna seniorka, która prowadziła obrady pierwszej sesji
nowej rady dzielnicy ogłosiła przerwę do 17 grudnia.
Bemowo nie ma prezydium rady ani nowego zarządu, a
przerwa może świadczyć o tym, że nie ma także
potencjalnej koalicji.

Jarosław Dąbrowski



– Około ósmej rano przy wjeź-
dzie i wejściu do szkoły tworzy się
istny kocioł. Jest tylko jedna furt-
ka, która jest oblegana przez
wszystkich uczniów i ich rodzi-
ców, zamknięte są zaś furtki i bra-
my, pozwalające dojść do szkoły
z innej strony. Brakuje również
dużego wejścia do szkoły w ogro-
dzeniu od strony parkingu. Dwie

małe furtki to zdecydowanie
za mało. Niekomfortowe jest to,
że wjazd i wyjazd z parkingu oraz
ul. Zachodzącego Słońca (objazd
do ul. Powstańców Śląskich) znaj-
duje się w jednym miejscu. Po-

trzebny byłby drugi wyjazd z par-
kingu. Już dochodzi do niebez-
piecznych incydentów. Czy na-
prawdę musi dojść do poważnego
wypadku, aby ktoś zareagował?
– irytuje się jedna z matek ucznia
tej szkoły.

Parkingi dwa, jeden prawie
pusty

To nie jedyne bolączki rodzi-
ców. Denerwuje ich także fakt, że
parking zewnętrzny jest zbyt mały
i wiecznie zatłoczony, a tymcza-
sem ten wewnętrzny bardzo czę-
sto jest pusty nawet w połowie.
Podkreślają, że można byłoby go
otwierać w godzinach porannych,
aby zmniejszyć tłok. Tymczasem
obecna sytuacja jest tak zła, że
prawie dochodzi do rękoczynów.

– Progi zwalniające są zbyt wą-
skie i większość kierowców je
omija, jadąc środkiem. Należało-
by je poprawić. Światła nie są po-
trzebne, bo stworzy się tylko jesz-

cze większy korek – wskazują ro-
dzice.

Przypomnijmy, że już pod ko-
niec czerwca nasi czytelnicy na fo-
rum portalu tubemowo.pl wska-
zywali, że mogą pojawić się pro-
blemy z parkowaniem.

– Czy w związku z powstaniem
i uruchomieniem szkoły „zarzą-
dzony” zostanie jakiś porządek
na całej ulicy Zachodzącego Słoń-
ca? Parkujące na całej długości,
w tym na zakrętach, samochody
to koszmar – grzmieli internauci.

Bezpieczeństwo przede
wszystkim

– Zajmiemy się tym tematem
i postaramy się jakoś usprawnić
poranny ruch przy szkole. Priory-
tetowe będą dla nas kwestie bez-
pieczeństwa i pod tym kątem zaj-
miemy się tym zagadnieniem
– obiecuje rzecznik dzielnicy Ma-
riusz Gruza.

ak

Słoneczna Szkoła i poranny horror
� Rodzice skarżą się na poranne problemy przy wjeździe i wejściu do Słonecznej
Szkoły, flagowej inwestycji Bemowa.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Na opublikowanej przez Za-
rząd Transportu Miejskiego ma-
pie warszawskich dróg rowero-
wych, które będą w tym roku od-
śnieżane – widnieje Górczewska.
Najdłuższa droga Bemowa była
oczywistym wyborem. Nawet pod-
czas surowej zimy rowerzyści bę-
dą mogli wygodnie dojechać nią
do Trasy Prymasa Tysiąclecia,
skąd pojadą w kierunku Bielan,

Ochoty czy centrum (tutaj od-
śnieżony będzie cały szlak z Pro-
stą i Świętokrzyską).

Oprócz Górczewskiej odśnieża-
na będzie, ale przez samorząd
dzielnicy, droga wijąca się
po Obrońców Tobruku. Dokąd
nią dojedziemy? Donikąd, bo
na żadnym końcu nie łączy się ona
z innymi szlakami rowerowymi.

DG

Odśnieżą drogi rowerowe. Dwie
� Bemowskie drogi rowerowe będą w tym roku
odśnieżane. Niestety tylko dwie.

Brakuje
dużego wejścia do szkoły
w ogrodzeniu od strony
parkingu. Dwie małe furtki
to zdecydowanie
za mało – zgłaszają
rodzice.
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Mroźna aura nie sprzyja zaku-
pom na świeżym powietrzu, więc
ludzi kręcących się po terenie tar-
gowiska nie ma zbyt wielu.

– Przychodzę tu bardzo często
po warzywa i owoce, które kupuję
od zaprzyjaźnionej sprzedawczyni.
Wiem, że czasem płacę więcej niż
w jakimś hipermarkecie, ale mam
przynajmniej poczucie, że dostanę

towar bardzo dobrej jakości
– stwierdza pani Lucyna, miesz-
kanka bloku w pobliżu.

Z poprzedniego wieku
– Też bywam tu w miarę regu-

larnie, bo można tu kupić dosłow-
nie wszystko, istne „mydło i powi-
dło”, ale zniechęca mnie widok
tych rozwalonych bud. Nie chcia-

łabym, aby targowisko zostało zli-
kwidowane, ale zdecydowanie po-
winno ono zostać zmodernizowa-
ne, bo na razie nie przypomina ba-
zaru XXI wieku – stwierdza kolej-
na z bemowianek, pani Antonina.

Kupcy zachowują jednak stoicki
spokój.

– Dobrze się mi tu sprzedaje,
omijają nas burze i zawieruchy pó-
ki co i oby było tak dalej – mówi
jedna ze sprzedawczyń.

O sprawie tego targowiska pisa-
liśmy już na łamach „Echa”.

Przypomnijmy, że przez pewien
czas spółka TarBem, dzierżawiąca
ten teren, działała bez ważnej
umowy. Jak dowiedzieliśmy się
w wydziale gospodarki nierucho-
mościami dla dzielnicy Bemowo,
obecnie TarBem ma podpisaną
umowę dzierżawy do 30 wrze-
śnia 2016 roku.

Terenem, na którym znajduje
się targowisko, zarządza urząd
dzielnicy Bemowo. Miejscowy
plan zagospodarowania prze-
strzennego dopuszcza w tym rejo-
nie zachowanie i rozwój funkcji
usługowych z zakresu biur, han-
dlu, usług, gastronomii, obsługi fi-
nansowej, administracji, kultury,
rozrywki, zdrowia. Dopóki obo-
wiązuje umowa z TarBe niewiele
zmieni się w kwestii wyglądu tego
miejsca. Ewentualna moderniza-

cja to kwestia przyszłości – po wy-
gaśnięciu tejże umowy. Czy wtedy
planowane są jakieś znaczące
zmiany?

– To z pewnością wyzwanie dla
nowych władz, zobaczymy. Wielu
mieszkańców korzysta z tego tar-
gowiska i jest zadowolonych, ale
w tym wypadku chodzi o kwestie
estetyki, która też jest ważna
– mówi Mariusz Gruza, rzecznik
urzędu dzielnicy.

ak
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W sobotę i niedzielę, 12 oraz 13 grudnia między 12.00 a 18.00
w BCK będzie można zaopatrzyć się we wszystko, co może posłużyć
niebanalnemu umileniu świąt. To okazja do zakupu wyrobów artystycz-
nych, rękodzieła, ozdób choinkowych, stroików, bombek oraz upomin-
ków. Imprezie towarzyszyć będą liczne kreatywne warsztaty, gry, zaba-
wy dla różnych grup wiekowych. Każdego dnia odbędą się także wystę-
py artystyczne.

Bemowskie Centrum Kultury, Górczewska 201. (red)

Jarmark na Górczewskiej
� Bemowskie Centrum Kultury przy Górczewskiej 201
organizuje kolejny Jarmark Świątecznych Różności.

Targowisko na Bemowie
Wyzwanie dla nowych władz
� Bazarek wzdłuż ul. Powstańców Śląskich – na odcinku pomiędzy ul. Wrocławską
a Radiową – choć obskurny i zaniedbany, raczej nie zmieni swojego wyglądu przez
najbliższe lata.

TarBem
ma podpisaną umowę
dzierżawy do 30
września 2016 roku.
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Inicjatywa jest wspólnym pomy-
słem fundacji Łąka i Pszczela-
rium, które zaprosiły mieszkań-
ców Bemowa do dyskusji w znaj-
dującej się w forcie kawiarni.
Spotkanie było bardzo owocne,
poskutkowało koncepcją utwo-

rzenia ogrodu społecznościowego
z sadem, pasieką i łąką kwietną,
który byłby nie tylko kolejnym
miejscem rekreacji, ale także peł-
nił funkcję edukacyjną. Sad wyko-
rzystywałby rosnące już w Forcie
Bema drzewa owocowe, na łące
obok znalazłoby się miejsce
na rodzime gatunki roślin i grząd-
ki warzywne do dyspozycji miesz-
kańców oraz pasieki z ulami.
Wstęp byłby wolny dla wszystkich.

– Uczestnicy spotkania podpi-
sali się pod pismem skierowanym

do burmistrza. Zwracamy się
w nim z prośbą o oddanie
pod opiekę terenu sadu i pomoc
w realizacji przedsięwzięcia, które
przyniesie wiele korzyści lokalnej
społeczności i środowisku – mówi
Karol Podyma z Fundacji Łąka.

Gdyby udało się zrealizować tę
koncepcję, byłby to drugi w War-
szawie ogród społecznościowy.
Pierwszy działał w tym roku
w dawnej fabryce Norblina
na Woli i cieszył się dużym zainte-
resowaniem a jeden z jego pomy-
słodawców, Sławomir Sendzielski,
zaangażował się także w bemow-
ski projekt.

Aktywiści z Bemowa chcieliby or-
ganizować w Forcie Bema warsztaty
sadownicze połączone z pielęgnacją
starych drzew owocowych i sadze-
niem nowych roślin, warsztaty
ogrodnicze, entomologiczne,

pszczelarskie, ornitologiczne i z eko-
logicznej uprawy roślin. Grządki wa-
rzywne byłyby – podobnie jak
w Norblinie – do dyspozycji miesz-
kańców, którzy mogliby także zaj-
mować się np. sianiem i koszeniem
łąki. Znalazłoby się także miejsce
na zajęcia edukacyjne dla dzieci
z bemowskich szkół i przedszkoli.

Jeśli uda się otrzymać zgodę sa-
morządu na otwarcie ogrodu,
na początku przyszłego roku trze-
ba będzie uporządkować stary
sad: oczyścić go z gatunków inwa-
zyjnych, dokonać cięć sanitar-
nych, nasadzić nowe rośliny, wy-
grodzić teren pod ule i wysiać łą-
kę. Aktywiści liczą na pomoc fi-
nansową ze strony samorządu…
niezależnie od tego, kto będzie
reprezentować mieszkańców Be-
mowa po wyborze burmistrza.

DG

Czerwony pas asfaltu pośród dy-
namicznie rozbudowujących się
osiedli to modelowy przykład, jak
nie należy budować infrastruktury
rowerowej. Na wąskiej ulicy,
na której prędkość samochodów
jest mała a ruch pieszy dość duży
(mieszkańcy idą tędy na przysta-
nek autobusowy), wytyczanie ze-
wnętrznej drogi rowerowej kosz-

tem chodnika jest raczej złym po-
mysłem. Wystarczyłoby namalowa-
nie odpowiednich znaków na jezd-
ni: albo jednokierunkowych pasów
rowerowych, albo samych tzw. sie-
rżantów, co kilkanaście metrów
przypominających kierowcom
o pozostawieniu miejsca dla rowe-
rów. Ale skoro droga już jest, to
powinno dać się z niej skorzystać…

…a nie jest to takie łatwe. Bo
jak skorzystać z drogi, na którą
nie da się wjechać? Zaczyna się
ona nagle na chodniku i jest od-
grodzona od jezdni krawężnikiem.
Bezpieczne i bezproblemowe zje-
chanie z jezdni na drogę jest nie-
wykonalne. A jeśli już się uda,
wkrótce rozpoczyna się slalom
między samochodami parkujący-
mi „tylko na chwilę”, a czasem na-
wet… jadącymi drogą rowerową.
Niektórzy kierowcy nie wytrzymu-
ją nerwowo 30 sekund czekania,
aż betoniarka skręci „na dwa”
na plac budowy, a skoro obok jest
taki piękny pasek asfaltu…

Może drogę na Batalionów
Chłopskich warto oddzielić
od jezdni słupkami? Być może
tak, ale musiałyby one stanąć po-
za skrajnią i de facto zwęziłyby
drogę do szerokości mniejszej
niż 2 metry… a to niezgodne
z prawem. Po co komu droga ro-
werowa, która nie tylko nie ma
sensu, ale nawet nie da się jej sen-
su nadać?

DG

Definicja słowa „beznadziejny”
� W kolejnej edycji słownika języka polskiego pod hasłem
„beznadziejny, beznadziejnie” powinno znaleźć się zdjęcie
drogi rowerowej na Batalionów Chłopskich.

Sad i łąka w Forcie Bema?
� Jest kolejny pomysł na uczynienie Fortu Bema miejscem ciekawszym. Grupa
aktywistów miejskich proponuje stworzenie w nim tzw. ogrodu społecznościowego.

Pierwszy ogród
społecznościowy
w Warszawie działał
w tym roku w dawnej
fabryce Norblina na Woli
i cieszył się dużym
zainteresowaniem,
a jeden z jego
pomysłodawców
zaangażował się także
w bemowski projekt.

Spotkanie w Cafe Jurta cieszyło się sporym zainteresowaniem

Jak skorzystać
z drogi, na którą nie da
się wjechać? Zaczyna się
ona nagle na chodniku
i jest odgrodzona
od jezdni krawężnikiem.
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Powrót Dąbrowskiego
Dla osób zainteresowanych lo-

kalną polityką bezapelacyjnie naj-
ważniejszym wydarzeniem było
zamieszanie wokół byłego burmi-
strza Jarosława Dąbrowskiego.
Po awansie na wiceprezydenta
Warszawy zaliczył mocny upadek
po tym, jak jego były współpra-
cownik zarzucił mu nepotyzm,
nadużywanie władzy i niegospo-
darność. Dąbrowski opuścił sta-
nowisko i porzucił Platformę
Obywatelską, by triumfalnie po-
wrócić na Bemowo w wyborach
samorządowych, pokonując swo-
ich byłych partyjnych kolegów.

Skwer na Pełczyńskiego
Uruchomiono – w lipcu, z kil-

kumiesięcznym opóźnieniem
(wstępnie zapowiadano to wyda-
rzenie na wiosnę) – Aleję Spor-
tów Miejskich. Miejsce odwiedza-
ne jest przez wszystkich warsza-
wiaków, a jednak zdania co
do niego są mocno podzielone:
jedni narzekają na hałas, inni
znów, że „miała być petarda a wy-
szedł najwyżej ogarek”, ponieważ
niezbyt dużo się tam dzieje.

Budowa linii tramwajowej
W lutym pojawiły się pierwsze

informacje odnośnie budowy linii

tramwajowej wzdłuż Powstańców
Śląskich. Według zapowiedzi, ma
powstać do końca tego roku.
Przy okazji budowy torów,
do przebudowy poszło też skrzy-
żowanie Powstańców i Górczew-
skiej. Zapowiadanej na początku
roku „zielonej wyspy” nie będzie,
za to przez jakiś czas mieliśmy
rondo. Budowa linii dla wielu
oznaczała (i wciąż oznacza) kor-
ki, i wydłużony czas dojazdu
do pracy, domu czy szkoły.
Na pewno jednak tramwaj prze-
modelował centralną część Be-
mowa.

Lotnisko hałasuje
Nie bemowskie, choć i na nie

skarżą się mieszkańcy. Najgorzej
jednak jest, kiedy Okęcie prowa-
dzi remonty swoich pasów. Wtedy
właśnie samoloty, których punk-
tem docelowym jest lotnisko
Chopina robią zawrotkę nad Bia-
łołęką i nad Bemowem zaczynają
procedury lądowania. Tak było
w tym roku – przez całe wakacje
i jeszcze długo po nich – remont
pasa zakończył się w październi-
ku. – Hałas naprawdę jest trudny
do zniesienia. Dlaczego miesz-
kańcy Bemowa mają cierpieć tyl-
ko dlatego, że lotnisko nie chce
zmniejszać swoich zysków, pomi-

mo zamknięcia jednego pasa?
– irytowali się czytelnicy.

Sami wydawaliśmy pieniądze
Bemowo po raz pierwszy miało

swój budżet partycypacyjny.
Mieszkańcy zadecydowali, na co
wydać blisko dwa miliony złotych.
Z tych pieniędzy mają powstać
chodniki wraz ze ścieżką rowero-
wo-biegową przy Powstańców
Śląskich i Połczyńskiej, zmoderni-
zowany ma być park Górczewska,
będą też zajęcia prozdrowotne
i rekreacyjne. Plus plenerowa bi-
blioteka. Oczywiście, podniosły
się głosy, że „kto na to głosował”,
że „to przewałka publicznej ka-
sy”. Głosowało raptem niewiele
ponad 8% mieszkańców…

Słoneczna szkoła
Sztandarowa inwestycja dziel-

nicy, szkoła przy ulicy Zachodzą-
cego Słońca, została oddana
do użytku z opóźnieniem. Na kil-
ka tygodni przed planowanym
uruchomieniem placówki okazało
się, że nie zostały spełnione wy-
mogi przeciwpożarowe i trzeba
przebudować oddziały przed-
szkolne. Efekt? Przedszkolaki zo-
stały rozesłane po istniejących
szkołach, a do nowego budynku
weszły dopiero kilka tygodni
po rozpoczęciu roku szkolnego…
Inwestycja imponuje rozmachem,
rodzice uczniów narzekają jednak
na fatalnie zorganizowany ruch
przy nowej szkole.

Z Izraela na Bemowo
Pierwsza w diecezji warszaw-

skiej parafia pod wezwaniem
świętego Jana Pawła II powstaje

na Bemowie. Jej proboszczem bę-
dzie ksiądz Sławomir Abramow-
ski, który ostatnie kilkanaście lat
spędził na misji w Izraelu. Pierw-
sza msza święta w miejscu, gdzie
w przyszłości stanie kościół, zo-
stała odprawiona we wrześniu,
docelowa świątynia będzie budo-
wana w obrębie ulic Widawskiej,
Księcia Bolesława i Obrońców
Tobruku. Budowa nowego kościo-
ła na Bemowie była najczęściej
komentowanych tematem na na-
szym portalu.

Metro na razie na Woli
Zarząd Transportu Miejskiego

zaprezentował zmiany w komuni-
kacji, jakie nastąpią po urucho-
mieniu II linii metra. Mieszkańcy
stanęli murem za pozostawieniem
autobusów 105 na obecnej trasie.
Zaś ZTM dodał do tego kursują-
cy w szczycie autobus ekspresowy
E-5, który pojedzie między osie-
dlem Górczewska a rondem Da-
szyńskiego. Omijając Wolę.
Pierwszy odcinek II linii metra
miał być otwarty jeszcze w tym
roku. Nie będzie, bo opóźniają
się odbiory techniczne stacji. Co
i tak nie zmienia faktu, że na Be-

mowo metro zawita najwcześniej
za osiem lat, wtedy będzie nim
można dojechać do dzielnicowe-
go ratusza. Kiedy dalej? To zbyt
odległa przyszłość, by operować
jakimikolwiek datami.

Obiecano nową przychodnię
Wrócił temat przychodni

na Chrzanowie. Obiecywana
od lat – znów jest obiecywana,
a że stało się to przed wyborami
samorządowymi, wielu czytelni-
ków przyjęło te rewelacje
z uśmiechem powątpiewania. Jej
budowę zapowiadano już tyle ra-
zy, że większość wątpi, by obecny
termin – rozpoczęcie prac
pod koniec 2015 roku, oddanie
do użytku dwa lata później – był
dotrzymany.

I to w zasadzie tyle, choć tema-
tów na naszych łamach poruszali-
śmy o wiele więcej. Siłą rzeczy nie
jesteśmy w stanie przywrócić pa-
mięci ich wszystkich – ale jeśli ta-
ka wola, zapraszamy na nasz por-
tal: tubemowo.pl, gdzie można
znaleźć kompletne archiwum na-
szych tekstów z całego roku.

Do zobaczenia w styczniu!
(wt)

Szkoła przy Zachodzącego Słońca – sztandarowa inwestycja
dzielnicy

Tramwaj na Powstańców: miejmy nadzieję, że będzie szybszy niż
jego budowa…

Przychodnia na Chrzanowie – znowu obiecują

Bemowo 2014
� Jak co roku pytamy naszych czytelników: co
ciekawego wydarzyło się na Bemowie w ciągu
mijających dwunastu miesięcy? Podpowiadamy kilka
tematów – najczęściej komentowanych na naszym
portalu, czekamy jednak na opinie – jakie lokalne
wydarzenia najbardziej utkwiły w Państwa pamięci?
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– Wino i mięso to dobrana pa-
ra. Czy mogę zaryzykować takie
stwierdzenie?

– Jak najbardziej.
– Czy różne rodzaje mięs po-

trzebują różnych win?
– Wiele zależy od tego, czy do-

bieramy wino do rodzaju mięsi-
wa, czy np. do sosu, który do nie-
go dodamy. Przykładem mogą
być chociażby pikantne dodatki,

jakże częste w kuchniach z ró-
żnych części świata.

– Jakie wino do nich podaje-
my?

– Możemy zaserwować np. no-
woświatowego Shiraza bądź Pi-
notage z RPA.

– A z Europy?
– Półwytrawne Lambrusco lub

Primitivo bądź Negroamaro
z Apulii. W przypadku duszo-

nych mięs, lub wyrazistych mary-
nat ważniejszy jest rodzaj sosu
niż rodzaj mięsa.

– Czyli niezależnie od tego, czy
podajemy gęsinę czy wołowinę,
ważne jest dopasowanie wina
do sosu?

– Dokładnie.
– A gdy mięso podajemy

sauté?
– Podstawową zasadą jest

łączenie chud-
szych mięs
z delikatniej-
szymi wina-
mi. Mogą
być bar-
dziej treściwe, ale
o niewielkim garb-
niku. Powinny mieć
nieco wyższą kwa-
sowość niż taniny,
by zdołały „prze-
ciąć” teksturę chude-
go mięsa.

– Co zatem wybrać?
– Postawmy na klasykę

– francuskie Bordeaux.

– Wielu jest zwolenników „bo-
gatszych” mięs. Poprzerastane
tłuszczem kawałki mają podob-
no więcej smaku.

– Tu sprawdzi się wino o potę-
żnej strukturze, w stylu Cabernet
Sauvignon bądź Barolo. Beczka
dębowa będzie mile widziana.

– Coraz więcej jest wśród nas
miłośników dziczyzny.

– Dziczyzna
jest zazwyczaj

chuda, ale o intensyw-
nym smaku. Pro-

p o -

nowałbym zrównoważone, wino
o rustykalnym charakterze. Spró-
bujmy kompozycji z Chianti,
Montepulciano d'Abruzzo bądź
„rodańczykiem”.

– A co podać do baraniny bądź
jagnięciny? Cieszą się one coraz
większą popularnością.

– Wybrałbym wino o gładkich
taninach.

– Lekkie?
– Niekoniecznie. Może być od-

ważniejsze, ale z łagodnym garb-
nikiem. Malbec, Syrah bądź Petit
Verdot powinny zdziałać cuda.

– Co jeszcze powiniśmy wie-
dzieć o łączeniu mięsa z winem?

– Ciekawostką może być fakt,
iż cielęcina jest jednym z nie-
wielu mięs, które można połą-
czyć z białym lub różowym wi-
nem.

– Przychodzi mi na myśl jesz-
cze jedno…

– Domyślam się jakie. Wiedeń-
ski klasyk – sznycel. W akompa-
niamencie austriackiego Grüner
Veltlinera smakuje wybornie.

STEKI, JAGNIĘCINA, CIELĘCINA… CZYLI JAKIE WINO DO MIĘSA?
Rozmowa z Michałem Wysockim, który prowadzi sklep ZAKĄTEK Z WINAMI przy ul Wrocławskiej 18

Niezależnie od tego, czy podajemy gęsinę czy wołowinę,
ważne jest dopasowanie wina do sosu.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Z podobnym problemem bory-
kają się organizatorzy transportu
publicznego w całej Europie. Jed-
no z francuskich miast postanowi-
ło przeprowadzić kampanię spo-
łeczną, w której apeluje:

– Rozkładanie nóg nie jest ko-
nieczne. Lepiej trzymać je razem.
Jądra nie są z kryształu i nie wy-
buchną, a Ty zrobisz więcej miej-
sca sąsiadom.

Po zaprezentowaniu plakatu
na Facebooku przez Fundację Fe-
minoteka rozpoczęła się dyskusja,
w której zdecydowana większość
kobiet i mężczyzn przyznała, że
panowie w rozkroku to problem.
Nie tylko zajmują za dużo miej-
sca, ale też wygląda to komicznie
(„Wyglądają jakby byli w ciąży”),
a niektóre kobiety uznają to
za formę ekshibicjonizmu. Poja-
wiły się oczywiście także głosy

z gatunku „A u was Murzynów bi-
ją”: że kobiety też zajmują miej-
sce, bo czasem mają torebki, a te
torebki czasem są stawiane
na siedzeniu obok. To prawda.
Trzeba jednak przyznać, że zwy-
kłe „Przepraszam” potrafi cudow-
nie podnieść torebkę z krzesła,
ale na mężczyzn siedzących jak
istoty człekokształtne już to raczej
nie działa. Oni zupełnie nie wie-
dzą, o co chodzi.

– Francuska kampania jest bar-
dzo… intrygująca, a problem nie-
stety występuje także w Warsza-
wie. – mówi Magdalena Potocka,
rzeczniczka Zarządu Transportu
Miejskiego, której pokazaliśmy
plakat. – Obecnie nie planujemy
kampanii społecznej poświęconej
dokładnie temu problemowi. Po-
zwolę sobie jednak przypomnieć,
że regularnie realizujemy kampa-
nie zachęcające pasażerów
do empatycznego podróżowania,
czyli m.in. prowadzenia rozmów

przez telefon komórkowy w bar-
dziej dyskretny sposób, ustępowa-
nia miejsca osobom potrzebują-
cym oraz umożliwiania osobom
wysiadającym z pojazdów swo-
bodne wyjście. Dodatkowo, w tym
roku urząd miasta wraz z Tram-
wajami Warszawskimi zorganizo-
wał kampanię „Kierunek życzli-
wość w komunikacji miejskiej”.
Obecnie organizatorzy przygoto-
wują się do jej kolejnej, przyszło-
rocznej odsłony. W ramach kam-
panii zostaną poruszone m.in.
problemy zgłaszane przez użyt-
kowników komunikacji miejskiej.
Być może pojawi się również ten
problem.

Czy kampania społeczna rozwią-
załaby problem? A może potrzebny
jest np. projekt do budżetu partycy-
pacyjnego pt. „Warsztaty dla mę-
żczyzn: podstawy wychowania ko-
munikacyjnego i nauka samodziel-
nego kupowania spodni i bielizny”?

DG (mężczyzna)

Panowie w rozkroku – plaga komunikacji miejskiej
� O dziwnych zachowaniach pasażerów komunikacji miejskiej można pisać książki.
Jednym z najbardziej irytujących widoków są mężczyźni siedzący w rozkroku
i zajmujący po dwa-trzy miejsca.

Od kilku lat Warszawa jest
pod pewnym względem typowym
wielkim miastem Europy – coraz
więcej osób podróżuje komunika-
cją miejską ze smartfonem w rę-
ku, korzystając z Internetu. Cza-
sem jako narzędzia pracy, czasem
dla rozrywki. Miejskie Zakłady
Autobusowe postanowiły wyjść
naprzeciw społecznym oczekiwa-
niom i zainstalować w swoich po-
jazdach hotspoty, dzięki którym
korzystanie z Internetu będzie
całkowicie bezpłatne. Na razie do-
stęp do sieci jest w 70 autobusach
i działa bez zarzutu. Sprawdzili-

śmy. Żeby połączyć się z Interne-
tem należy wyszukać sieć o nazwie
UM-Warszawa, podać swój e-mail
i zatwierdzić regulamin.

Do końca przyszłego roku
w hotspoty zostanie wyposażo-
nych kolejnych 230 autobusów.
Prezydent Hanna Gronkiewicz-
-Waltz zapowiada, że w ciągu
dwóch lat z wifi będzie można ko-
rzystać we wszystkich autobusach,
pociągach metra i SKM oraz
tramwajach.

Instalację i funkcjonowanie
hotspotów finansują reklamy.

DG

Wi-fi wkrótce wszędzie
� Rewolucja technologiczna w warszawskiej
komunikacji miejskiej: w 70 pierwszych autobusach
można już bezpłatnie korzystać z Internetu.
W najbliższych latach wifi pojawi się we wszystkich
pojazdach w Warszawie.

Francuska
kampania jest bardzo…
intrygująca, a problem
niestety występuje także
w Warszawie – mówi
Magdalena Potocka,
rzeczniczka Zarządu
Transportu Miejskiego.



Policja nie potwierdza, aby
szczególnie tę okolicę upodobali
sobie złodzieje. Do końca paź-
dziernika w sąsiedztwie Dywizjo-
nu 303 skradziono raptem jedno
auto – dokładnie tyle samo, co
rok wcześniej.

Kradzieże samochodów to pię-
ta achillesowa policji. Rzadko
kiedy udaje się odnaleźć skra-
dziony pojazd, a nawet jeśli – czę-
sto jest już w częściach.

A policja twierdzi, że liczba
kradzieży na Bemowie co roku
spada. – Od stycznia tego roku łu-

pem złodziei padły 143 pojazdy.
Z policyjnych informacji wynika,
że większość skradzionych pojaz-

dów trafia do tzw. „dziupli samo-
chodowych”, gdzie są rozbierane

na części, które są następnie
sprzedawane – na giełdach samo-
chodowych, aukcjach interneto-
wych, czy poprzez ogłoszenia
w prasie – twierdzi podkomisarz
Joanna Banaszewska, oficer pra-
sowy bemowskiej policji. – Dziu-
plami samochodowymi mogą być
garaże, stodoły, hale przypomina-
jące warsztaty samochodowe. To
tam są rozkręcane na części skra-
dzione wcześniej samochody, tam
także bardzo często magazynowa-
ne są same części. Pani rzecznik
Ameryki nie odkrywa: złodzieje

najczęściej kradną auta z ulic,
parkingów, w tym tych pod cen-
trami handlowymi, oraz garaży.

Jak się okazuje, najczęściej gi-
ną samochody niemieckie
– w ubiegłym roku najchętniej
kradziono volkswageny golfy
i passaty, na trzecim miejscu zna-
lazła się marka Audi.

Receptą na sprawniejszą pracę
policji miał być monitoring, a do-
kładniej – system automatyczne-
go rozpoznawania tablic rejestra-
cyjnych. Wyposażone w niego ka-
mery miały stanąć na drogach wy-

lotowych z dzielnicy – takie roz-
wiązanie zapowiadano na Bemo-
wie już dwa lata temu.

Trwały rozmowy z policją, która
zaproponowała konkretne miejsca
ulokowania kamer – na Górczew-
skiej i Lazurowej, Powstańców Ślą-
skich i Maczka, Obrońców Tobru-
ku i Powązkowskiej oraz na ron-
dzie przy Kaliskiego. Sprzęt kosz-
towałby milion złotych, bo miał po-
zwalać na przechwytywanie obrazu
w bardzo dobrej jakości. I na tym
sprawa stanęła. Dlaczego?

– Powód jest jeden: pieniądze
– mówi Mariusz Gruza, rzecznik
urzędu dzielnicy Bemowo.
– Choć wszystkie strony były
zgodne, że taki system wydatnie
poprawiłby bezpieczeństwo i po-
zwolił na lepsze działanie policji,
rzecz rozbiła się o prozaiczną
kwestię finansowania. Dzielnicy
nie stać na zakup takich kamer.

Policji w tej chwili także nie.
Pozostaje liczyć – jak to zwykle
bywa – na własne fundusze, ubez-
pieczając auto.

(wt)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Kradną auta. Miał być monitoring
� Mieszkańcy osiedli w pobliżu Dywizjonu 303 skarżą się na wzmożoną aktywność złodziei samochodowych.

Policja
twierdzi, że liczba
kradzieży na Bemowie co
roku spada. Od stycznia
tego roku łupem złodziei
padły w naszej
dzielnicy 143 pojazdy.

Policja odzyskuje nieznaczny odsetek skradzionych pojazdów
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� W dziale „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach,
przedstawieniach i imprezach, na które warto wybrać się z pociechami.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

14.12 – „Zimowe obrazy”
– spotkanie z muzycznymi zjawi-
skami, które dzieją się w przyro-
dzie zimą – oraz okazja, by posłu-

chać utworów związanych z Bo-
żym Narodzeniem. Wstęp wolny.

Sala widowiskowa Ośrodka Mi-
chael, ul. ks. Markiewicza 1. kc

14 grudnia – Świąteczne cuda
i prezenty – gliniana niedzie-
la 10.00 (młodsza grupa rodzic +
dziecko 35 zł) i 11.00 (dzieci star-

sza 5–13 lat 25 zł), obowiązują za-
pisy ksztalatownia@gmail.com

CieKawa Cafe, ul. Powstańców
Śląskich 80d, tel. 22 468–17–77. kc

Gliniane zabawy na Powstańców
� W CieKawej na Powstańców świąteczne cuda
zrobimy z gliny.

źródło:w
w
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Warsztaty artystyczne „Twór-
cze inspiracje – świąteczne fan-
tazje” odbędą się w dwóch tu-
rach:
• 15 grudnia,

w godz. 14.00–15.30
(dzieci 3–6 lat),
w godz. 15.30–17.00
(dzieci 7–10 lat)

• 19 grudnia,
w godz. 14.00–15.30
(dzieci 3–6 lat),
w godz. 15.30–17.00
(dzieci 7–10 lat).

Wstęp bezpłatny. Szkoda, że
zapowiedzi imprez nie znajdzie-
my na specjalnie stworzonej
na potrzeby informacyjne stro-

nie aleja.bemowo.waw.pl. Tam
czas – w tym świetność Alei – za-
trzymał się w sierpniu.

Aleja Sportów Miejskich,
ul. Pełczyńskiego 22G.

kc

Świątecznie w Alei Sportów Miejskich
� 15 i 19 grudnia na terenie Alei Sportów Miejskich odbędą się świąteczne
spotkania dla dzieci – pełne twórczych i artystycznych zajęć.
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Zimowe, muzyczne obrazy
� Przez cały rok bemowskie parafie zapraszają
na niedzielne spotkania dla małych miłośników muzyki.
Zawsze o godz. 12.30 i zawsze z darmo. Przed nami
ostatnie spotkanie.

Zajęcia są przeznaczone dla
dzieci powyżej siódmego roku ży-
cia. Podczas warsztatów będą od-
twarzane inscenizacje fragmen-
tów takich filmów jak „Star
Wars”, „Lego Przygoda”, „Star
Trek” czy „Władca Pierścieni”.
Uczestnicy zbudują katedrę No-
tre Dame, Buckingham Palace
czy Wieżę Eiffla. Dzieci odtworzą
wielkie wyścigi Paryż – Dakar, gi-
gantów samochodowych i wiele
innych fascynujących pomysłów.
Cały projekt stanie na platformie
o wymiarach 1,5 na 2,5 m.

Cena 60 zł od osoby (za jeden
dzień), w tym zapewnione picie
i słodki poczęstunek, zapisy: ilo-

n a . s a w i c k a @ a r t b e m . p l ,
tel. 507–191–238.
• 13.12, w godz. 10.00–14.00

– edycja 1 – „Bitwa na Hoth”
z filmu „Star Wars”
– powtórka – na terenie Filii
Bemowskiego Centrum
Kultury

przy ul. Zachodzącego
Słońca 25, sala 246.

• 20.12, w godz. 17.00–21.00
– edycja 2 – „Kosmiczna
wyprawa międzyplanetarna”
– na terenie Bemowskiego
Centrum Kultury, sala 127.

kc

Budowanie z klocków Lego i Mindstorms
� 13 oraz 20 grudnia, w godz. 10.00–14.00 nie może zabraknąć w ArtBemie oraz w filii
żadnego małego fana klocków Lego City oraz Mindstorms.

Aktorzy wyjdą na scenę dwu-
krotnie: o godz. 11.00 i 12.30. „Mi-
kołaj w krainie lodu” to zimowa
baśń opowiadająca o Królowej Lo-
du, która w swoim królestwie, wraz
z panem Sopelkiem, urządza przy-
jęcie dla Św. Mikołaja. Magiczne
spotkanie zamienia się w czas pe-
łen czarodziejskich zdarzeń.

Bemowskie Centrum Kultury,
ul. Górczewska 201,
tel. 22 532–04–00. kc

Mikołaj w krainie lodu
� 14 grudnia w ArtBemie dzieci obejrzą tradycyjny,
świąteczny teatrzyk. Bilety 10 zł.

Krótka słowno-muzyczna opo-
wieść przeniesie dzieci do przedwo-
jennego Krakowa na spotkanie
z wielkim twórcą piosenki żydow-
skiej Mordechajem Gebirtigiem.
Chór młodych artystów będzie na-
śladował brzmienie instrumentów
klezmerskich. Wielkim finałem
warsztatów będzie zaproszenie
dzieci do udziału w koncercie Or-
kiestry Klezmerskiej. Na scenie,
z towarzyszeniem Orkiestry uczest-

nicy warsztatów wykonają jedną
z piosenek Mordechaja Gebirtiga.

Opiekunowi każdego dziecka,
które weźmie udział w warszta-
tach, ArtBem przekaże zaprosze-
nie na bezpłatny udział w koncer-
cie Orkiestry Klezmerskiej Teatru
Sejneńskiego 20 grudnia. Infor-
macje i zapisy: malgorzata.sa-
chryn@artbem.pl.

Bemowskie Centrum Kultury,
ul. Górczewska 201,
tel. 22 532–04–00.

kc

Warsztaty dla dzieci: muzyka żydowska
� 20 grudnia o godz. 13.00 w ArtBemie Paweł Szamburski wprowadzi dzieci
w magiczny świat muzyki żydowskiej.



„Zatoki? To się leczy” to cykl ar-
tykułów publikowanych na stronie
Zielonego Mazowsza, a od niedaw-
na także tytuł facebookowej strony
inicjatywy „przeciw nadużywaniu
zatok autobusowych”. Prowadzący
stronę aktywiści zwracają uwagę, że
w naszym mieście chodniki są zwę-
żane w miejscach, w których ruch
pieszy jest największy, czyli na przy-
stankach autobusowych. Mylą się
ci, którzy uważają, że jest to prakty-
ka normalna w skali Europy. Od co

najmniej kilkunastu lat miasta sta-
wiające – tak jak Warszawa
– na transport zbiorowy, likwidują
zatoki, budując w zamian elementy
uniemożliwiające wyprzedzenie
stojącego na przystanku autobusu
lub nawet antyzatoki, czyli posze-
rzenia chodnika kosztem jezdni,
zwężające ją np. z trzech pasów
do dwóch.

Jakie jeszcze argumenty, poza
ograniczaniem miejsca na przystan-
ku, stawiają przeciwnicy zatok?

Chodzi m.in. o spowalnianie auto-
busów, którym łatwiej jest wjechać
do zatoki, niż z niej wyjechać (nie
wszyscy kierowcy reagują na włą-
czony w autobusie lewy kierunkow-
skaz). To także dodatkowe koszty
budowy ulic, tworzenie miejsc za-
chęcających do nielegalnego par-
kowania (i dalszego blokowania
autobusów) i stwarzanie zagrożenia
na drodze. Zatoka zachęca bowiem
kierowców do szybkiego przeje-
żdżania obok stojącego w niej auto-
busu, zza którego może nagle wyjść
pieszy. I nie wynika to z samobój-
czych tendencji pieszych, ale tego,
że ludzie w naturalny sposób wy-
bierają najkrótsze drogi do celu.
Warszawskie przystanki zazwyczaj
– inaczej niż w innych dużych mia-
stach Europy – są dostępne tylko
z jednego końca.

W Warszawie zatok przystanko-
wych nie buduje się praktycznie tyl-
ko tam, gdzie nie ma na nie miej-
sca, a przystanki są bardzo często
zdecydowanie za wąskie: tramwa-
jowe w al. Jana Pawła II i Al. Jero-
zolimskich albo autobusowe
przy stacji Politechnika to przykła-
dy sztandarowe. A gdzie problem
ten występuje w naszej okolicy?
Prosimy o nadsyłanie przykładów:
redakcja@gazetaecho.pl.

DG
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Okolica jest urokliwa, zadbana,
ciekawa i – jak pisaliśmy niedawno
– fatalnie rozreklamowana wśród
warszawiaków. A szkoda, bo mo-
żna nakręcić tu nową wersję „Alicji
w Krainie Czarów”, „Tajemniczego
ogrodu” czy innego klasyka. Ale
lepiej tego nie robić, bo ostatni

polski film fantastyczny wyszedł jak
wyszedł. DG

Buduj z nami „Migawki z oko-
licy”! Zauważyłeś coś, co warto
docenić, pochwalić, a może wy-
śmiać czy wytknąć? Wyślij nam
zdjęcie z podpisem na maila:
echo@gazetaecho.pl.

Migawki z okolicy

Sceneria jak z filmu
� Podczas błądzenia po osiedlu Przyjaźń można
natrafić na miejsca, które czytelnicy książek Paulo
Coelho określiliby słowem „Magiczne”.

Zatoki przystankowe to przeżytek?
�Kto powinien mieć priorytet w mieście: samochody
czy piesi? Zdaniem coraz większej liczby osób, a także
strategii transportowej Warszawy, odpowiedź jest prosta:
piesi. Dlaczego więc zwężamy chodniki tam, gdzie pie-
szych jest najwięcej?

Tak wyglądają przystanki w Brukseli. Ominięcie stojącego
autobusu jest możliwe... ale tylko rowerem.

źródło:fb
Zatoki?

To
się

leczy



NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee??  ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
komunalne, z dowolnym problemem prawnym.
796-796-596

USŁUGI STOLARSKIE
·Meble na wymiar, naprawy, przeróbki. Tel.
504-824-568; 22-773-15-13

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Cyklinowanie 721-649-745
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

·Pranie dywanów i wykładzin 7 zł m2

502-450-486
·Przeprowadzki tanio, solidnie 502-450-486
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Naprawa okien PCV. 796-698-555

RReemmoonnttyy  WWyykkoońńcczzeenniiaa  WWnnęęttrrzz  SSoolliiddnniiee
551122--334400--221100

·Wykończenia, remonty, profesjonalnie,
niedrogo 692-352-356

DAM PRACĘ
·Ochrona budowy i osiedla 22 834-34-00
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

SPRZEDAM
·Piec gazowy vaillant 691-686-772

RÓŻNE
·Książki skupuję. Dojeżdżam 516-811-480
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyki meble, obrazy, srebra, platery, odznaki,
odznaczenia, szable, bagnety, pocztówki, książki,
bibeloty, tel. 504-017-418
·Kupię medale odznaki odznaczenia
501-591-903
·Kupię: stare motocykle, części i militaria szable,
bagnety, mundury itd. 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZE CENY
530-444-333

Ogłoszenia drobne nadasz na
www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

Osoby cierpiące z powodu bólu stawów biodrowych i kolanowych
zapraszamy na konsultacje prowadzone przez wykwalifikowanych
fizjoterapeutów, pracujących w Fizjo Med Poland ul. Tkaczy 13
(Bemowo Jelonki) oraz ul. Różana 51 (Mokotów). 

Oto kilka opinii naszych pacjentów

“Bolał mnie staw biodrowy do kolana, nie mogłem chodzić ani
spać, po zabiegach w Fizjo Med Poland bóle ustąpiły i poczułem
znaczną ulgę”. Józef

“Mój kręgosłup i staw biodrowy nie pozwalały mi się poruszać.
Po serii zabiegów dolegliwości ustąpiły i mogę spacerować z
przyjemnością”. Jan

“Skorzystałam z zabiegów i polecam każdemu, bo bóle biodra i
kolana  ustąpiły”. Wanda

BADANIE STAWÓW 
BIODROWYCH I KOLANOWYCH

Bemowo – ul. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz
fi zjo te ra peu ta,sze f ze -
spo łu te ra peu tycz ne go
fir my Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Firma Fizjo Med Poland istnieje od
1997r. W tym czasie pomogliśmy
pozbyć się bólu i wrócić do pełnej
sprawności wielu pacjentom w każdym
przedziale wiekowym.

Specjalizujemy się w leczeniu
przewlekłych zespołów bólowych
stawów i kręgosłupa, dyskopatii rwy
kulszowej, nerwobóli 

W naszych placówkach pracują
dyplomowani fizjoterapeuci, ortopeda,
dietetyk.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zainteresowane osoby zapraszamy na konsultacje,

które odbędą się w dniach 10 - 19 grudnia.

Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne
ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

5 - 19.XII

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010
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Ha sła: „Dzię ku ję, że przy mnie
nie pa lisz”, „Pro szę, daj mi wy -
siąść za nim wsią dziesz”, „Pro szę,
ustąp mi miej sca” czy „Dzię ku ję,
że dys kret nie roz ma wiasz przez
te le fon” na pew no le piej dzia ła ją,
niż sys tem na ka zów i za ka zów,
któ rych zresz tą nie miał by kto eg -
ze kwo wać. Szko da tyl ko, że ogra -
ni czo no się do pa pie ro wych pla -

ka tów, sko ro war szaw skie au to -
bu sy dys po nu ją tak efek tyw nym
no śni kiem, ja kim jest te le wi zja
re kla mo wa mon to wa na w ka żdym
no wym po jeź dzie.

Nie ste ty, sym pa tia Za rzą du
Trans por tu Miej skie go dla osób
star szych i słab szych na ak cjach
spo łecz nych się koń czy. Za chwi lę
bę dzie my mie li ko lej ną awan tu rę

spo wo do wa ną tym, że urzęd ni cy
swo je pro ble my naj chęt niej roz -
wią zu ją kosz tem oby wa te li. Otóż
od sierp nia 2014 r. bi le ty na War -
szaw skiej Kar cie Miej skiej są ko -
do wa ne ze spe cjal nym cer ty fi ka -
tem, za bez pie cza ją cym przed fał -
szer stwa mi. W stycz niu 2015 r.
ka sow ni ki i czyt ni ki kon tro le rów
prze sta ną „wi dzieć” bi le ty bez ta -
kie go cer ty fi ka tu na Kar cie.
Na pierw szy rzut oka wszyst ko
jest w po rząd ku: naj dłu ższy bi let
okre so wy jest wa żny przez trzy
mie sią ce, więc pię cio mie sięcz ny
okres przej ścio wy po zwa la
na płyn ne wpro wa dze nie no we go
sys te mu. Naj dłu ższy? Jed nak nie.

Oso by po mię dzy 65 a 70 ro -
kiem ży cia ko rzy sta ją z „Bi le tu
Se nio ra”, wa żne go przez 12 mie -
się cy. Je że li ktoś na był ta ki bi let
przed 1 sierp nia 2014 r., to nie
ma na nim za ko do wa ne go cer ty fi -
ka tu i już w stycz niu mo że spo -
tkać się z nie przy jem no ścia mi
pod czas kon tro li. Po dob na sy tu -

acja do ty czyć bę dzie dzie ci z ro -
dzin ma ją cych co naj mniej trój kę,
a ta kże osób z upraw nie nia mi

do prze jaz dów bez płat nych. ZTM
do ra dza, by oso by znaj du ją ce się
w tej sy tu acji jak naj szyb ciej ku pi -
ły (za ko do wa ły) bi let na ko lej ny
rok, dzię ki cze mu na ich Kar cie

cer ty fi kat zo sta nie od ra zu za ko -
do wa ny. Ma my jed nak po ło wę
grud nia i nie ze tkną łem się z żad -
ną ak cją in for ma cyj ną, któ ra by
skła nia ła ko go kol wiek do przed -
ter mi no wych od wie dzin punk tu
ob słu gi pa sa że rów. Po za tym, co
ma ją zro bić oso by ma ją ce 69 lat,
któ re ko lej ne go bi le tu już nie ku -
pią, bo po ukoń cze niu 70 ro ku ży -
cia bę dą mo gły jeź dzić za dar mo?
Al bo po pro stu – nie ku pią ko lej -
ne go bi le tu, bo nie chcą? Dla
nich ZTM nie ma żad nej pro po -
zy cji.

W tej sy tu acji po zo sta je mi ży -
czyć Pań stwu we so łych świąt.

Ma ciej Bia łec ki
ma ciej@bia lec ki.net.pl

www.bia lec ki.net.pl

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej,
byłym radnym sejmiku mazowieckiego

Od sierpnia
2014 r. bilety
na Warszawskiej Karcie
Miejskiej są kodowane ze
specjalnym certyfikatem,
zabezpieczającym
przed fałszerstwami.
W styczniu 2015 r.
kasowniki i czytniki
kontrolerów przestaną
„widzieć” bilety bez
takiego certyfikatu
na Karcie.

Nie tylko na Bemowie

W nowym roku nowe problemy dla pasażerów
� Akcja społeczna Zarządu Transportu Miejskiego „Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej” spodobała mi się nie tylko dlatego, że jej
inauguracja miała miejsce w naszej dzielnicy, podczas majowego Wielkiego Pikniku Rodzinnego w parku Górczewska. W odróżnieniu
od niektórych innych akcji miejskich, namolnych i przaśnych, ta jest ciepła i sympatyczna.




